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  Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 

Dnr Mbn 2019-598 
Redovisning av 2019/2020 års tillsyn på stickande och skärande 
verksamheter 
 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har genomfört ett projekt med tillsyn av 19 
stycken stickande/skärande verksamheter, varav 17 stycken utförde fotvård och två 
stycken kosmetisk tatuering. Verksamheterna är prioriterade att bedriva tillsyn på, då 
de innebär en risk för blodsmitta. Samtliga betalar en årsavgift och besöks vart tredje 
år. Nya verksamheter är anmälningspliktiga. 
  
Projektet genomfördes av två inspektörer med fokus att kontrollera verksamheternas 
egenkontrollprogram och deras förebyggande arbete för att förhindra olägenhet för 
människor hälsa. Kontroller skedde genom föranmälda inspektioner, vid inspektio-
nerna kontrollerades lokalerna och verksamheternas egenkontrollrutiner, med fokus 
på hygienrutiner. I samband med bokningen mottog verksamheterna faktablad och 
information om gällande lagstiftning. 
 
Inspektionerna genomfördes med hjälp av framtagen checklista och säkerställande av 
samsyn gjordes genom att de första inspektionerna genomfördes gemensamt.  
I de fall det fanns brister fick verksamheterna ett beslut (föreläggande) om att åtgärda 
dessa. Var tillsynen utan anmärkning avslutades ärendet med en inspektionsrapport.  
 
I projektet ingick även inventering av nya verksamheter, detta genom att skicka ut 
brev till åtta verksamheter med trolig stickande och skärande verksamhet. Av dessa 
har en ny verksamhet anmält till oss och fler väntas inkomma. 
 
 
Resultat 
Under inspektionerna framkom att sju av verksamheterna hade brister gällande hygi-
enrutiner, så som felaktig förvaring av skurmopp, otillräckliga rengöringsrutiner av 
instrument och bristande kontroll av autoklaven (används vid rengöring och sterilise-
ring av instrument). 
 
Sex av verksamheterna saknade säkerhetsdatablad för kemikalierna och två saknade 
förteckningar över de kemikalier som de använder i verksamheten.   
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Slutsats 
Flertal av verksamheterna uppvisade brister gällande bland annat hygienrutiner. Vår 
tillsyn av verksamheterna är viktig för att förhindra olägenhet för människor, bland 
annat genom att förhindra smittspridning, och visar på ett fortsatt behov av tillsyn.  
 
 
 
Lena Carlsson 
Miljöinspektör


